บริการเครื่องเซ่ นไหว้แบบครบวงจร
นางสาวสุจิตรา จิตรโรจนรักษ์
บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจ เรื่ อง บริ การเครื่ องเซ่ นไหว้แบบครบวงจร มีวตั ถุประสงค์ใน
การนาเสนอแผนธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มผูล้ งทุนและผูส้ นใจจะร่ วมลงทุน สามารถประเมินความ
เป็ นไปได้ของธุ รกิจ ทราบถึง นโยบายบริ หารจัดการ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการ
ดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ตลาดและแผนการตลาด แผนการผลิตและเทคโนโลยี การผลิ ต
แผนการจัดการองค์กร แผนการเงิน ความเสี่ ยงของธุ รกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการประกอบธุ รกิจ
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิจครั้งนี้ พบว่า บริ ษทั ฯ มีความต้องการใช้เงินทุนในการ
ดาเนินกิจการ ทั้งสิ้ น 2,000,000 บาท ซึ่ งเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะใช้เป็ นเงินลงทุนใน
การซื้ อเครื่ องจักร เครื่ องใช้/อุปกรณ์สานักงาน คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ รวมถึงจะใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อจัดจาหน่ายให้กบั ลูกค้า
ในช่ วงแรกที่ดาเนิ นกิจการ คาดว่า บริ ษทั ธุ จา้ จากัด จะสามารถสร้างยอดขายได้
6,294,780 บาท ในปี แรก และกาไรสุ ทธิ ที่ 6.77% ในปี แรก และ 7.910%, 9.31%, 10.66%,
11.15% ตามลาดับ และมีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) และอัตราส่ วน
ผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ น้ ROE ที่เท่ากันเนื่องจากไม่มีหนี้สิน
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ
1 ปี 8 เดื อน โดยมีมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 2,094,850บาท อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุ น (IRR) เมื่ อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ ากับ 49.75% จากอัตราผลตอบแทน
ภายใน(IRR) ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน(10%) และมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ(NPV) ของโครงการ
ที่เป็ นบวกแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
คาสาคัญ : เครื่ องเซ่นไหว้, ครบวงจร, ธุจา้
1

1. บทนา
บริ ษทั ธุ จา้ จากัด ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็ นการขยายธุ รกิ จเดิ มของครอบครัวให้สามารถเข้าถึ งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทาการเพิ่มผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเซ่ นไหว้ให้มี
ครบวงจร และทาการขายผ่านทางช่ องทาง E-Commerce เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ในการใช้
บริ การ ซึ่งบริ ษทั สาธุ จากัด จะจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ในปี 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
2. รายละเอียดสิ นค้าและบริการ
ให้บริ การสิ นค้าเครื่ องเซ่ นไหว้อย่างครบวงจร หรื อ One Stop Service โดยที่ ลูกค้าไม่ตอ้ ง
ยุ่ง ยากในการออกไปหาซื้ อสิ นค้า เอง เพี ย งลู ก ค้า เข้า ไปใช้บ ริ ก ารผ่า นทางหน้า Facebook และ
Instagram ของทางบริ ษทั สิ นค้าที่ทางต้องการจะถูกจัดส่ งถึงหน้าบ้านลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
ผลิตภัณฑ์ หลัก
2.1 ชุ ดเครื่องเซ่ นไหว้
ทางบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเซ่ นไหว้ที่ใช้ในการประกอบพิธีก รรม
ต่างๆ ให้บริ การแบบครบวงจร อาทิ เครื่ องเซ่ นไหว้ประเภทของคาว ขนม ผลไม้ และกระดาษ ฯลฯ
โดยทางบริ ษทั ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับความถูกต้องของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเซ่ นที่ใช้ในงานพิธี ต่างๆ
และความสะดวกสบายของผูบ้ ริ โภคในการจัดสิ นค้า
ภาพ 1 ผลิตภัณฑ์เครื่ องเซ่นไหว้
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2.2 ช่ องทางการการจัดจาหน่ าย และการให้ บริการ
ทางบริ ษทั ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ลู กค้า ด้วยการจัดจาหน่ ายผ่านช่ อ งทาง
Facebook และInstagram ซึ่งทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา และทางบริ การ
ยังมีให้บริ การจัดส่ งให้กบั ลูกค้าในพื้นที่กรุ งเทพ และปริ มณฑล
ภาพ 2 ช่องทางจัดจาหน่าย

3. ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
การที่ทางบริ ษทั ธุ จา้ จากัด รวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่ องเซ่ นไหว้ต่างๆ มาให้บริ การแบบครบ
วงจร หรื อ แบบ One Stop Service โดยผ่า นช่ อ งทาง E-Commerce ถื อ ว่า เป็ นการนวัต กรรมการ
ดาเนิ นการ หรื อ Process Innovation คือการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการจัดจาหน่ ายแบบเดิ มออกไป
และทาให้การดาเนินมีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงลูกค้า และสามารถทาการแข่งขันในตลาดได้

4. สรุปการวิเคราะห์ สถานการณ์ ตลาด
4.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
ตลาดการแข่งขันในธุ รกิ จเครื่ องเซ่ นไหว้มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง และคึกคักทั้งจากคู่
แข่งขันรายใหม่ และรายเก่า ต่างพยายามขยายตลาดให้มากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่ องเซ่นไหว้ไม่
ค่อยมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ทุกบริ ษทั พยายามสร้างความแตกแต่ง เพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคให้เกิ ด
ความสนใจในบริ การและผลิ ตภัณฑ์ของตนเอง โดยมุ่งเน้นในด้านคุ ณภาพ และการให้บริ การที่
ความสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งบริ ษทั จาเป็ นต้องสร้างจุดแข็ง เพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาดนี้
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อานาจการต่ อรองของผู้จัดส่ งวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นทางเลือกในการซื้ อวัตถุดิบของธุ รกิจ
อาหารสาเร็ จรู ปจึงมีมาก และยิง่ หากเป็ นธุ รกิจอาหารสาเร็ จรู ปรายใหญ่จะมีอานวจต่อรองในการซื้ อ
วัตถุดิบที่สูงขึ้น
อานาจการต่ อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)
ภัยคุกคามจากอานาจต่อรองของลูกค้าป็ นภัยคุกคามที่สืบเนื่ องจากสถานการณ์ในปั จจุ บนั
เป็ นตลาดของผูซ้ ้ื อ เนื่ องจากอุปทานที่สูงกว่าความต้องการโดยที่ราคายังเป็ นเหตุผลหลักของผูซ้ ้ื อ
เพราะคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันมากนัก
ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน (Substitutes)
สิ นค้าทดแทนของการสั้งซื้ อชุ ดเซ่ นไหว้จะพบว่ามีมากมายในท้องตลาด ได้แก่ การซื้ อของ
สดเพื่อทาเครื่ องชุ ดเซ่ นไหว้เอง ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การสั้งซื้ อชุ ดเครื่ องเซ่นไหว้จะได้เปรี ยบในด้านของ
คุณภาพ ความครบสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ ว
การเข้ ามาของผู้เล่ นรายใหม่ (Potential Entrants)
การเข้ามาของผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดหาเครื่ องเซ่ นไหว้ทาได้ง่ายเนื่ องจากแนวโน้มการ
ขยายตัวของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธุรกิจมีการลงทุนที่ไม่สูงมาก
4.2 การวิเคราะห์ มูลค่ าการตลาด
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จเครื่ องเซ่ นไหว้มีมู ลค่ าตลาดในช่ วงตรุ ษจี นตั้งแต่ปี 2556 – 2559 พบว่าในปี
2556 มีมูลค่าการใช้จ่ายอยูท่ ี่ 5,600 ลบ. ผูซ้ ้ื อเครื่ องเซ่ นไหว้ใช้งบประมาณ 3,345 บาทต่อครัวเรื อน ใน
ปี 2557 มีมูลค่าการใช้จ่ายอยูท่ ี่ 5,800 ลบ. ผูซ้ ้ื อเครื่ องเซ่ นไหว้ใช้งบประมาณ 3,590 บาทต่อครัวเรื อน
และในปี 2558 มี มูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 6,000 ลบ. ผูซ้ ้ื อเครื่ องเซ่ นไหว้ใช้งบประมาณ 3,750 บาทต่อ
ครัวเรื อน อีกทั้งแนวโน้มการขายของผ่านทางธุ รกิจอีคอมเมิร์ช ในปี 2558 ในประเทศไทยนั้น เพิ่มสู ง
กว่า 30% ต่อปี สะท้อนให้เห็ นถึ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่เริ่ มคุ น้ ชิ นกับการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยคนไทยมียอดการซื้ อสิ นค้าออนไลน์อยูท่ ี่ 14 ล้านคน คิดเป็ น 75%
ของจานวนคนใช้ออนไลน์ท้ งั หมด โดยมียอดประมาณการณ์ Market Size ในปี ที่แล้ว อยูท่ ี่ประมาณ 33
พันล้าน และมีแนวโน้วที่อตั ราการเติบโตจะพุง่ ไปถึง 198 พันล้านคน ภายในปี 2563 -2668
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4.3 การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่ อน (Weakness)

S1: ผูบ้ ริ หารมีความรู ้และเชี่ยวชาญในการจัดเครื่ องเซ่นไหว้ และ
การจัดพิธีการต่างๆ
S2: มีมาตราฐานในการดาเนิ นงาน ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ และ
การจัดส่ง
S3: มีช่องทางการสั้งซื้อที่มีความสะดวกสบาย
S4: ความคุมราคาต้นทุนได้ ทาให้สามารถกาหนดราคา
โอกาส (Opportunity)
O1: ใช้ฐานลูกค้าเดิมขยายฐานลูกค้าใหม่
O2: กลุ่ ม ผู ้ซ้ื อของผ่ า น E-Commerce มี จ านวนสู ง ขึ้ นอย่ า ง
ต่อเนื่อง
O3: การขยายตัวของเศรษฐกิจ ทาให้ครอบครัวมีเวลาน้อยลง
O4 : มี พลเมื องชาวจี น และชาวไทยเชื้ อสายมี จ านวนมากใน
ประเทศไทย

W1: ขนาดธุ รกิ จมีขนาดเล็ก ทาให้อานาจการแข่งขันด้อย
กว่าคู่แข่งขัน
W2: ตราสิ นค้ายังไม่ เป็ นที่ คุ ้นเคยท าให้มี ต ้นทุ นในการ
บุกเบิกสูง
W3: การกระจายสิ นค้ายังเป็ นรู ปแบบเดิม
อุปสรรค์ (Threat)
T1: คู่แข่งขันในตลาดมีจานวนมาก และคู่แข่งขันรายใหม่
สามารถเข้ามาได้ง่าย
T2: ราคาของวัตถุดิบมีความไม่แน่นอน
T3: ลูกค้าอาจเลื อกใช้บริ การที่ อื่นหากบริ ษทั ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้าในด้านความสะดวก
และราคาที่ลูกค้าพอใจได้

4.3 การแบ่ งส่ วนการตลาด ตลาดเป้าหมายและจุดยืนผลิตภัณฑ์ (STP)
ส่ วนแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
กลุ่มลูกค้าเดิมของทางร้านในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ งมีการจัดจาหน่าย
สิ นค้าเครื่ องเซ่ นไหว้แบบครบวงจร หรื อ One Stop Service โดยทาการจัดจาหน่ายผ่านช่องการขาย
E-Commerce ซึ่งทางบริ ษทั เลือกที่จะใช้Facebook เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
กาหนดตลาดเป้าหมาย (Target group)
- กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีพ่อแม่สูงอายุ และที่ไม่ตอ้ งการให้พวกท่านลาบาก
ในหาซื้ อเครื่ องเซ่นไหว้ต่างๆ
- กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ คนไทยเชื้ อสายจีนที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มี
กาลังซื้ อ และเป็ นผูท้ ี่ใช้
การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Position)
ทางบริ ษ ัท วางต าแหน่ ง ตัว เอง “ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารที่ มี ค วามหลากหลายในราคาที่
เหมาะสม” โดยได้กาหนดตาแหน่ งของผลิ ตภัณฑ์บริ การเมื่อเปรี ยบเทียบคู่แข่งเป็ นไปตามผังการ
กาหนดดังนี้
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ภาพ 3 การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์

4.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix '7Ps)
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
1.1 กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่ างต่ อเนื่อง รู ปแบบการให้บริ การเครื่ องเซ่ นไหว้แบบวงจร
ของทางบริ ษทั สามารถทาการลอกเลียนแบบบริ การได้ง่าย ดังนั้น บริ ษทั จึงได้มีการพัฒนารู ปแบบ
ของสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง โดยนาจุดเด่นเรื่ องชูความเชี่ยวชาญในด้านการจัดเตรี ยมของที่ถูกหลักและ
เป็ นสิ ริมงคล และมีการออกแบบรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่น่าสนใจ
1.2 ด้ านตราผลิตภัณฑ์ (Brand Strategy) เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ลูกค้าจดจาผลิตภัณฑ์ได้
จึงได้มีการออกแบบตราสิ นค้าให้มีความน่าสนใจ และใช้ชื่อ “ธุ จา้ ” ที่เป็ นคาพูดที่สร้างการจดจามา
ใช้เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารกับลูกค้า
1.3 ด้ านการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ( Packaging) ทางบริ ษทั เน้นใน
เรื่ องของการควบคุมมาตราฐานในด้านต่างๆ เริ่ มตั้งแต่การคัดเลือกผลิ ตภัณฑ์ และการบรรจุภณ
ั ฑ์
ซึ่งทุกกระบวนการต้องทาการตรวจสอบได้
ภาพ 5 ตัวอย่างตราผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณั ฑ์
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กลยุทธ์ ด้านราคา ( Price Strategy )
มีการนากลยุทธ์ดา้ นกาหนดราคาต้นทุน และกาหนดราคาเพื่อการแข่งขัน ได้กาหนดราคาใน
ระดับใกล้เคียงกับคู่แข่ง มาใช้รวมกัน เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร และการดาเนิ นงานได้
อย่างสู งสุ ด ซึ่ งการตั้งราคาผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้เกิดความน่าเชื่ อถือในการให้บริ การ ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดราคาในระดับปานกลาง โดยคานวณจากต้นทุนที่เหมาะสม หรื อกาไรที่บริ ษทั
ต้องการ และความเหมาะสมของตลาด
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
บริ ษทั ให้ความสาคัญ ในเรื่ องการเพิ่มความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค จึงเลื อกจัดหน่ ายผ่าน
ระบบ E-Commerce ซึ่ งใช้ช่องทางของสังคมออนไลน์ เช่ น Facebook, Instagram เพราะมี ค่าการ
ดาเนินการต่า และให้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั ได้มีการนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่หลากหลาย แต่กลยุทธ์ที่เน้น ได้แก่ กลยุทธ์
ด้านการสื่ อสารการตลาดแบบองค์รวม คือ เน้นการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย และเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การ
กลยุทธ์ ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees)
เนื่องจากบริ ษทั เป็ นธุ รกิจการให้บริ การ ดังนั้น จึงให้ความสาคัญในการให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ
เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการอบรมเรื่ องการให้
ความรู ้ การอบรมเส้นทางการจัดส่ ง ฯลฯ
กลยุทธ์ ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางการภาพ (Physical Evidence and
Presentation)
บริ ษทั นาระบบ TQM หรื อระบบคุณภาพโดยรวม มาเป็ นตัวกาหนดการดาเนิ นงานเพื่อให้
ได้มาตรฐานการทางานที่ตอ้ งการ
กระบวนการ (Process)
ทางบริ ษ ัท มี ก ารพัฒ นากระบวนการด้า นการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความ
ประทับใจในบริ การ
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5. แผนการผลิตและเทคโนโลยี
5.1 กระบวนการดาเนินงาน
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจรู ปแบบซื้ อมาขายไป (Trading) จึงทาให้ทางบริ ษทั มีการจัดทากระบวน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ภาพ 6 กระบวนการสั้งสิ นค้าจากผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Supplier)

ภาพ 7 กระบวนการด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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5.2 ประมาณการจัดจาหน่ าย
ทางบริ ษทั ธุ จา้ จากัด ทาการประเมินการจัดจาหน่ายโดยอิงข้อมูล ร้านอุงเจริ ญกิจ ผูจ้ าหน่าย
เครื่ องเซ่นไหว้ประเภทกระดาษ มาเป็ นข้อมูลในการประกอบการตั้งสมมุติฐานการจัดจาหน่าย โดยมี
สมมุติฐานดังนี้
 ปี ที่ 1 ทางบริ ษทั ธุ จา้ จากัด ได้ต้ งั สมมุติฐานว่าจะสามารถจัดจาหน่ ายในแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ได้จานวน 20% ของจานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ 500 ราย ต่อเดือน ของร้านอุงเจริ ญกิจ โดยมี
รายละเอียดการจัดจาหน่ายดังนี้
1. ชุดของคาวไหว้เจ้า
จานวน 100 ชุด ต่อเดือน
2. ชุดของขนมไหว้เจ้า
จานวน 100 ชุด ต่อเดือน
3. ชุดผลไม้ไหว้เจ้า
จานวน 100 ชุด ต่อเดือน
4. ชุดกระดาษไหว้เจ้า
จานวน 100 ชุด ต่อเดือน
 ทางบริ ษทั ธุ จา้ จากัด ได้ต้ งั สมมุติฐานว่าการเติบโตระหว่างปี ที่ 1-5 จะมีการเติบโตเฉลี่ย
อยู่ที่ 7% ต่อปี โดยทางบริ ษทั ได้อา้ งอิงตัวเลขการเติบโตจากการเติบโตของมูลค่าการใช้จ่ายในการ
จับจ่ายใช้สอยการซื้ อเครื่ องเซ่ นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน ของธนาคารกสิ กรไทย โดยมีรายละเอียด
การจัดจาหน่าย ดังนี้
ตาราง 12
ประมาณการจานวนสิ นค้าที่จดั จาหน่าย 5 ปี แยกตามประเภทชุด
รายการ

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2
480
514
240
257
300
321
180
193
1,200 1,285
780
835
420
449
1,200 1,284
840
899
360
385
1,200 1,284

1. ชุดไหว้ซาแซ 1
2. ชุดไหว้ซาแซ 2
ประเภทของคาว
3. ชุดไหว้โหวงแซ 1
4. ชุดไหว้โหวงแซ 2
รวมจานวนการจาหน่ ายประเภทของคาว
5. ชุดผลไม้ 5 อย่าง
ประเภทผลไม้
6. ชุดผลไม้ 9 อย่าง
รวมจานวนการจาหน่ ายประเภทผลไม้
7. ชุดขนม 5 อย่าง
ประเภทขนม
8. ชุดขนม 9 อย่าง
รวมจานวนการจาหน่ ายประเภทขนม
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เวลา (ปี )
ปี ที่ 3
550
275
343
207
1,375
893
480
1,373
962
412
1,374

ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
589
630
294
315
367
393
221
236
1,471 1,574
956 1,023
514
550
1,470 1,573
1,029 1,101
441
472
1,470 1,573

รายการ
1. ชุดกระดาษไหว้บรรพบุรุษ
2. ชุดกระดาษไหว้บรรพบุรุษ
(พิเศษ)
ประเภทกระดาษ
3. ชุดไหว้ไฉ่สิ้นเอี้ย
4. ชุดไหว้ไฉ่สิ้นเอี้ย (พิเศษ)
รวมจานวนการจาหน่ ายประเภทกระดาษ
5. ค่าบริ การจัดส่ง
ประเภทบริการ
รวมจานวนการใช้ บริการ

เวลา (ปี )
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
480
514
550
589
630
720

770

824

882

944

480
720
2,400
1,200
1,200

514
770
2,568
1,284
1,284

550
824
2,748
1,374
1,374

589
882
2,942
1,470
1,470

630
944
3,148
1,573
1,573

โดยทางบริ ษ ัท ได้ท าการประมาณยอดการจัด จ าหน่ า ยในแต่ ล ะประเภทโดยท าการ
ประเมินจากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคว่ามีกาลังในการซื้ อสิ นค้าอยู่ที่ระหว่าง
3,500 – 4,000 บาทต่อครอบครัว

6. แผนการการจัดการองค์ กร
บริ ษทั มีการแบ่งโครงสร้ างองค์กรตามความรั บผิดชอบของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตามระยะละเอียดแผนผังองค์กร ดังนี้
6.1 โครงสร้ างองค์ กร
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6.2 นโยบายการจ่ ายโบนัส และเปอร์ เซ็นต์ การปรับเงินเดือนขึน้ ของพนักงาน
- นโยบายการปรับขึ้นเงิ นเดื อนของพนักงานทาการปรับขึ้นตั้งแต่ปีแรกโดยกาหนด
มาตรฐานไว้ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
- นโยบายโบนัสทาการเริ่ มจ่ายเมื่ อกิ จการมี กาไรจากการประกอบการจากการดาเนิ น
ธุ รกิจ
6.3 แผนพัฒนาบุคลกร
1. จัดให้มีการอบรมภายในส่ วนของความรู ้ในด้านสิ นค้าแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ตอบให้คาปรึ กษาลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
2. มี ระบบการวัดหรื อประเมิ นผลการปฎิ บตั ิ งานของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบของหน้าที่ และสามารถไปกาหนดผลตอบแทนที่ได้รับอย่างเหมาะสม

7. แผนการลงทุน
เงิ นลงทุ นเริ่ ม ต้นของโครงการเป็ นสิ นทรั พ ย์รวมทั้ง สิ้ น 2,000,000 บาท โดยเป็ นเงิ น
ลงทุนส่ วนของเจ้าของ 100% โดยแบ่งเป็ นการซื้ อเครื่ องใช้สานักงาน 200,000 บาท ซื้ อเครื่ องจักร
100,000 บาท ซื้ อรถกระบะ 700,000 บาท รวมทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท และเก็บเป็ นเป็ นเงินทุนสารอง
ไว้ใช้ในการดาเนินงานทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท จากแผนการดาเนินงานในโครงการระยะเวลา 5 ปี นั้น
จะมีระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 1 ปี 8 เดื อน โดยอัตราผลการตอบแทนจากการลงทุน มีค่าเป็ น
บวก เมื่ อ คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV) = 2,094,850 บาท ผลตอบแทนการลงทุ น (IRR) =
49.75% ดังนั้น โครงการนี้เหมาะสมที่จะลงทุนได้
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